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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

4.1.1 Kondisi Pra Siklus 

Proses pembelajaran IPA di kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014 sebelum diadakan tindakan kelas 

ini, guru melakukan proses belajar mengajar dengan model konvensional yaitu 

ceramah. Dengan model konvensional ini siswa hanya mendengarkan penjelasan 

dari guru kemudian mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru. Metode 

ceramah yang dilakukan oleh guru kelas 5 terjadi karena guru kelas tidak 

mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang diberikan oleh 

pusat sehingga pembelajaran IPA yang berlangsung dikelas tidak menggunakan 

model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan tidak 

memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar siswa. Guru seharusnya 

memperhatikan komponen yang ada dalam pembelajaran dengan menyusun 

perencanaan pembelajaran yang baik sebelum melaksanakan pembelajaran, 

namun pada kenyataannya tidak dipersiapkan.  

Pada kegiatan awal pembelajaran guru langsung memulai pembelajaran IPA 

dengan menjelaskan materi dengan Kompetensi Dasar 5.2 menjelaskan pesawat 

sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. Guru 

belum mengkondisikan siswa secara  baik, seharusnya guru melakukan motivasi 

atau apersepsi pembelajaran terlebih dahulu supaya siswa siap menerima 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru.  

Proses pembelajaran yang berlangsung hanya menggunakan model ceramah 

sehingga tidak ada kerja kelompok, siswa hanya menempati tempat duduknya 

masing-masing mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru. Selama 

pembelajaran IPA berlangsung guru belum memotivasi siswa untuk membangun 

pemahamannya sendiri. Akibatnya siswa kurang termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran yang berdampak pada ketuntasan hasil belajar siswa. Seharusnya 
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guru memotivasi siswa selama proses pembelajaran IPA dengan jalan melatih 

siswa untuk berfikir kritis menyelesaikan masalah yang dihadapkan pada siswa.  

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran IPA, guru 

mendominasi kegiatan pembelajaran IPA dengan metode ceramah hampir 60% 

lamanya. Dari 16 siswa hanya 4 siswa (25%) yang berani mengungkapkan 

pendapat yang berkenaan dengan materi dan menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru, sisanya 12 siswa (75%) hanya diam mengikuti jalannya pembelajaran 

IPA. Berikut dapat dilihat gambaran pembelajaran IPA siswa kelas 5 SD N 2 

Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali tentang jenis-jenis pesawat 

sederhana adalah sebagai berikut: 

1. Saat masuk ruang kelas guru tidak menunjukkan sikap yang ramah 

2. Guru tidak melakukan apersepsi dan motivasi terlebih dahulu sebelum 

memulai pelajaran pada materi jenis-jenis pesawat sederhana 

3. Guru kurang menghargai jawaban atau pendapat siswa 

4. Guru lebih mendominasi pembelajaran dengan ceramah 

5. Guru kurang memunculkan keaktifan siswa. Guru mencatat di papan tulis dan 

siswa menyalinnya di buku tulis 

6. Guru tidak menciptakan suasana yang kondusif 

7. Guru tidak menggunakan alat peraga 

Sedangkan permasalahan yang ditemui pada diri siswa yaitu: 

1. Siswa tampak kurang nyaman saat proses pembelajaran dengan materi jenis-

jenis pesawat sederhana terlihat dari: 

a. Jumlah siswa terdiri dari 16 hanya 4 siswa yang berani mengajukan 

pertanyaan 

b. Menunjukkan sikap jenuh, terlihat bahwa siswa yang duduk dibagian 

belakang ada yang mengantuk 

c. Saat guru mencatat dipapan tulis, siswa laki-laki yang duduk dibagian 

belakang sibuk menggambar di buku tulisnya 

2. Pembelajaran kurang meninggalkan pesan yang menarik dan bermanfaat bagi 

siswa 
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Pelaksanaan evaluasi juga belum dilakukan guru secara maksimal, guru 

tidak mempersiapkan lembar evaluasi yang dibuat sendiri. Guru memberikan soal 

latihan yang diambil dari buku paket atau LKS milik siswa. Selesai mengerjakan 

soal latihan siswa saling menukarkan hasil kerja siswa dengan teman sebangku 

masing-masing. Guru memanggil satu persatu nama siswa untuk memasukkan 

hasil kerja siswa untuk direkap dalam buku daftar nilai siswa. Dari hasil evaluasi 

yang dilakukan oleh guru di kelas 5 dengan KKM ≥ 70, diperoleh nilai dari 16 

siswa terdapat 6 siswa (37,5%) memenuhi KKM. Sedangkan 10 siswa (62,5%) 

dibawah KKM. Berikut tabel yang menunjukkan kondisi hasil belajar IPA siswa 

pada pra siklus: 

Tabel 2 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar IPA pada Pra Siklus 

No 
Kriteria 

Frekuensi Persentase (%) 
Angka Keterangan 

1. ≥ 70 Tuntas 6 37,5% 

2. ˂ 70 Tidak Tuntas 10 62,5% 

Jumlah 16 100% 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 2 hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA pada pra 

siklus tentang pesawat sederhana dan jenis-jenis pesawat sederhana belum 

maksimal, hal ini ditunjukkan dari banyaknya siswa yang belum tuntas dalam 

belajarnya sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 70. Dari tabel 

diatas diketahui terdapat hanya 6 siswa yang tuntas dalam pembelajaran sesuai 

dengan KKM yang diterapkan dan terdapat 10 siswa belum tuntas dalam 

pembelajaran IPA. Sehingga dirasa perlu mengadakan tindakan pembelajaran 

demi membantu meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya siswa kelas 5 SD N 

2 Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali pada mata pelajaran IPA. 

Berdasarkan tabel 2 dapat digambarkan dalam diagram lingkaran pada gambar 3 

dibawah ini : 
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Sumber : Data Primer 

Gambar 3. Diagram Lingkaran Distribusi Ketuntasan Hasil 

Belajar IPA pada Pra siklus 

Diagram gambar lingkaran diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar dari 

16 siswa, menunjukkan 6 siswa (37,5%) tuntas dan 10 siswa (62,5%) tidak tuntas. 

Dari hasil yang dicapai siswa diperoleh nilai rata-rata kelas yaitu 65,75 dengan 

nilai maksimal 78 dan nilai minimal adalah 48. Dimana hasil tersebut masih 

dibawah rata-rata nilai yang diinginkan dari pihak guru, peneliti, dan sekolah 

yaitu sebesar 70. Dengan kondisi seperti ini dilakukan penelitian kelas sesuai 

rencana seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dengan rancangan 

penelitian menggunakan model pembelajaran TGT yang dilakukan dalam dua 

siklus (1 siklus 3x pertemuan). 

4.1.2 Pelaksanaan Siklus 1 

Pelaksanaan siklus 1 dengan Kompetensi Dasar 6.1 mendeskripsikan sifat-

sifat cahaya yang akan dilakukan dalam tiga kali pertemuan dengan rincian 

sebagai berikut: 

4.1.2.1 Perencanaan Tindakan Penelitian 

Perencanaan siklus 1 ini dibuat untuk tiga kali pertemuan. Guru menetapkan 

jadwal pembelajaran IPA yaitu tanggal 1, 3, dan 8 April 2014. Pelaksanaan 

pembelajaran siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 1 April 

2014, pertemuan kedua dilaksanakan hari Kamis, 3 April 2014, dan pertemuan 

ketiga dilaksanakan hari Selasa, 8 April  2014. Kegiatan yang dilakukan dalam 



50 
 

 

perencanaan pertemuan I, II, dan III ini dimulai dengan penyusunan perangkat 

pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang sifat-

sifat cahaya, media yang akan digunakan, lembar kerja siswa, lembar kerja 

kelompok, perangkat model Teams Games Tournament (TGT), perangkat evaluasi 

yang meliputi lembar observasi aktivitas guru, lembar aktivitas siswa dan butir-

butir soal. 

Dengan berpedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD 

2006 kelas 5, penyusunan RPP pertemuan I, II dan III dibuat dengan kompetensi 

dasar 6.1 mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

dilaksanakan tiga kali pertemuan masing-masing pertemuan dalam waktu 2 jam 

pelajaran. Model yang digunakan yaitu model pembelajaran TGT. Selanjutnya 

mulai menentukan indikator pembelajaran. Apabila indikator sudah ditentukan, 

maka merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses 

pembelajaran. Indikator dan tujuan pembelajaran disusun berdasarkan model yang 

akan digunakan dengan langkah pembelajaran yaitu guru sedikit menjelaskan 

materi pembelajaran, kerja tim/kelompok, permainan, turnamen dan rekognisi tim. 

Kegiatan selanjutnya membuat materi yang sesuai dengan kompetensi dasar. 

Materi yang akan disampaikan pada siswa berkenaan dengan sifat-sifat cahaya 

dan contoh sifat-sifat cahaya diambil dari kehidupan siswa sehari-hari. Setelah 

materi dibuat, kegiatan selanjutnya adalah membuat langkah-langkah 

pembelajaran. Materi tentang sifat-sifat cahaya dibagi kedalam 2 kali pertemuan 

dan pertemuan ke 3 digunakan untuk evaluasi siswa. Dalam setiap pertemuan 

menggunakan model pembelajaran TGT. Kegiatan selanjutnya adalah 

menentukan alat peraga yang dibutuhkan, kartu soal, dan sumber belajar. 

Tahap kegiatan yang dilakukan selanjutnya yaitu penyusunan perangkat 

evaluasi pembelajaran yang dibuat tiga kali pertemuan. Perangkat evaluasi 

pembelajaran untuk pertemuan I, II, dan III terdiri dari lembar observasi guru, 

lembar observasi siswa, menyiapkan Lembar Kerja Kelompok (LKK), dan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Lembar observasi siswa disusun untuk mengamati 

kinerja siswa, sedangkan lembar observasi guru disusun untuk mengamati kinerja 

guru selama proses pembelajaran. Lembar observasi guru disusun terdiri dari 7 
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aspek meliputi pendahuluan, penguasaan materi pembelajaran, penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Pemanfaatan media dan sumber belajar, 

pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa, penggunaan 

bahasa, dan penutup.  

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah disusun. Pembelajaran yang telah disusun pada 

siklus I dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan 

alat peraga berupa senter, benda tembus cahaya, benda tidak tembus cahaya, 

permainan kartu soal. Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan tiga kali 

pertemuan.  

Pertemuan I 

Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 1 

April 2014. Pada pertemuan ini materi IPA yang akan diajarkan adalah sifat-sifat 

cahaya meliputi cahaya merambat lurus dan cahaya dapat menembus benda 

bening. Pada kegiatan awal pembelajaran, guru mengawalinya dengan 

mengucapkan salam, melakukan presensi siswa dan melakukan apersepsi dengan 

menanyakan kepada siswa, “bagaimana keadaan ruangan dimalam hari kalau 

tidak ada cahaya penerangan?”. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman awal siswa berkenaan dengan materi yang akan disampaikan. 

Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan tahapan eksplorasi yaitu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyebutkan benda-benda yang 

dapat memancarkan cahaya.  

Pada tahap elaborasi guru memberikan penjelasan singkat tentang cahaya 

merambat lurus dan cahaya menembus benda bening. Berdasarkan penjelasan 

singkat, guru meminta salah satu siswa maju ke depan untuk membuktikan bahwa 

cahaya merambat lurus. Dan guru mendemonstrasikan sifat cahaya menembus 
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benda bening dan kemudian meminta beberapa siswa maju kedepan untuk 

membuktikan benda apa saja yang dapat menembus cahaya dan yang tidak 

tembus cahaya. Pembagian kelompok belajar sesuai dengan pembagian kelompok 

belajar yang sudah dibentuk guru kelas pada saat awal semester 2. Dalam satu 

kelas dibagi menjadi empat kelompok, yang masing-masing kelompok 

beranggotakan empat orang. Pembagian kelompok secara heterogen. Setelah 

terbentuk kelompok belajar, guru membagikan Lembar Kerja Kelompok yang 

dikerjakan tiap kelompok dengan waktu yang sudah ditentukan. Hasil Lembar 

Kerja Kelompok dibahas bersama-sama. Setelah selesai pembahasan, guru 

membagi siswa menjadi 4 kelompok bermain yang dipimpin oleh guru dan 

anggota kelompok berbeda dari kelompok sebelumnya. Setelah kelompok 

bermain terbentuk, guru menjelaskan aturan permainan. Setiap kelompok diberi 

kartu soal yang harus dikerjakan tiap-tiap kelompok. Permainan selesai kemudian 

penghitungan skor masing-masing siswa. Bagi siswa yang mendapat skor tertinggi 

berhak mewakili kelompoknya untuk mengikuti turnamen. 

Tahap selanjutnya adalah konfirmasi. Pada tahap ini guru dan siswa 

bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Pada kegiatan 

penutup guru bersama siswa menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Dan di 

akhir pembelajaran, siswa diberi motivasi dari guru dan melakukan refleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan dan menyimak kegiatan yang akan dilakukan 

pada pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan 2 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada pertemuan II dilaksanakan pada tanggal 

3 April 2014. Pada pertemuan ini materi IPA yang akan diajarkan adalah sifat-

sifat cahaya meliputi cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Pada 

kegiatan awal pembelajaran, guru mengawalinya dengan mengucapkan salam dan 

mengkondisikan siswa apakah sudah siap menerima pelajaran atau belum. 

Melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa, “Disaat mati lampu, 

apakah anak-anak pernah menyalakan senter dan menyorotkannya ke dinding? 

Apa yang terjadi pada cahaya yang dihasilkan dari senter?”. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa berkenaan dengan materi yang 
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akan disampaikan oleh guru. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan tahapan eksplorasi yaitu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab apersepsi yang diberikan 

oleh guru dan mengingat kembali materi sebelumnya tentang cahaya merambat 

lurus dan cahaya menembus benda bening. 

Pada tahap elaborasi guru memberikan penjelasan singkat tentang cahaya 

dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Berdasarkan penjelasan singkat, 

guru meminta salah satu siswa maju ke depan untuk membuktikan bahwa cahaya 

dipantulkan, yaitu dipantulkan di dinding dan dipantulkan pada cermin. Setelah 

itu guru mendemontrasikan sifat cahaya dapat dibiaskan dan beberapa siswa maju 

kedepan melihat apa yang terjadi dengan sedotan yang dimasukkan kedalam gelas 

yang berisi air. Pembagian kelompok belajar sesuai dengan pembagian kelompok 

belajar yang sudah dibentuk guru kelas pada saat awal semester 2. Dalam satu 

kelas dibagi menjadi empat kelompok, yang masing-masing kelompok 

beranggotakan empat orang. Pembagian kelompok secara heterogen. Setelah 

terbentuk kelompok belajar, guru membagikan Lembar Kerja Kelompok yang 

dikerjakan tiap kelompok dengan waktu yang sudah ditentukan. Hasil Lembar 

Kerja Kelompok dibahas bersama-sama. Setelah selesai pembahasan, guru 

membagi siswa menjadi 4 kelompok bermain yang dipimpin oleh guru dan 

anggota kelompok berbeda dari kelompok sebelumnya. Setelah kelompok 

bermain terbentuk, guru menjelaskan aturan permainan. Setiap kelompok diberi 

kartu soal yang harus dikerjakan tiap-tiap kelompok. Siswa harus menjawab soal 

dengan benar agar dapat memperoleh skor. Tiap kartu soal mempunyai skor yang 

berbeda-beda. Apabila permainan selesai kemudian penghitungan skor masing-

masing siswa. Bagi siswa yang mendapat skor tertinggi berhak mewakili 

kelompoknya untuk mengikuti turnamen. Perwakilan dari tiap kelompok maju ke 

turnamen, dan kelompok yang memenangkan turnamen diberikan penghargaan. 

Tahap selanjutnya adalah konfirmasi. Pada tahap ini guru dan siswa 

bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Pada kegiatan 

penutup guru bersama siswa menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Pada 
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akhir pembelajaran, siswa dimotivasi guru untuk melakukan refleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan dan menyimak kegiatan yang akan dilakukan pada 

pertemuan selanjutnya. Dan guru memberikan pekerjaan rumah.  

Pertemuan 3 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada pertemuan III dilaksanakan pada tanggal 

8 April 2014. Pada pertemuan ini guru hanya mengulas pelajaran pada pertemuan 

I dan pertemuan II dan mengadakan evaluasi. Pada kegiatan awal pembelajaran, 

guru mengawalinya dengan mengucapkan salam dan mengkondisikan siswa 

apakah sudah siap menerima pelajaran atau belum. Selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan KKM yang harus dicapai 

(70).  

Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan tahapan eksplorasi yaitu guru 

memulai dengan tanya jawab tentang pelajaran pertemuan I dan pertemuan II. Hal 

ini untuk mengingatkan siswa agar tidak lupa pada pelajaran yang lalu. Pada tahap 

elaborasi guru melakukan tanya jawab tentang sifat-sifat cahaya. Dan membahas 

pekerjaan rumah yang sudah dikerjakan siswa.  

Tahap selanjutnya adalah konfirmasi. Pada tahap ini guru dan siswa 

bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Guru membacakan 

kembali total skor yang sudah dicapai setiap siswa. Siswa dibagikan Lembar 

Kerja Siswa untuk dikerjakan secara individu. Setelah semua siswa selesai 

mengerjakan, Lembar Kerja Siswa dibahas guru bersama dengan siswa. 

Pembelajaran diakhiri dengan kesimpulan tentang pembelajaran yang telah 

dilaksanakan dan pemberian hadiah kepada kelompok bermain yang 

memenangkan turnamen. Pemberian nasihat agar siswa selalu rajin belajar.  

4.1.2.3 Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap guru kelas 5 ketika mengajar pada 

pembelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT). Disamping itu, peneliti juga melakukan pengamatan 

yang ditujukan kepada siswa kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel pada 
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saat guru mengajar pembelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Observasi dilakukan secara berkelanjutan, dapat dilihat pada 

penjelasan berikut ini: 

Pertemuan I 

Observasi terhadap aktivitas guru dan siswa pada siklus I pertemuan I 

dilakukan dengan cara mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan. Hasil 

observasi dengan menggunakan lembar observasi sudah diketahui bahwa guru 

telah melakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT. Pelaksanaan belum sesuai dengan langkah-langkah TGT. 

Tahap pendahuluan, guru tidak mengkondisikan siswa dengan baik untuk 

mengawali proses pembelajaran. Saat mengabsen siswa, guru tidak mengabsen 

satu persatu. Siswa menyimak apersepsi, namun guru tidak menyampaikan tujuan 

dan langkah-langkah pembelajaran.  

Pada tahap kegiatan inti, guru sudah cukup baik dalam menyampaikan 

materi pelajaran, namun tidak mengaitkan materi dengan kehidupan siswa sehari-

hari. Dalam penyampaian materi guru belum begitu baik karena dalam proses 

pembelajarannya guru kurang konsentrasi terhadap materi dan siswa. Pengelolaan 

kelas sudah diterapkan dengan baik, guru bersama dengan siswa secara bersama-

sama membentuk kelompok belajar cukup cepat. Dan pembagian kelompok sudah 

baik, karena pembagian kelompok secara heterogen. Namun belum semua 

kelompok dibimbing dalam mengerjakan LKK. Saat mengerjakan Lembar Kerja 

Kelompok pembagian tugas dalam setiap kelompoknya kurang baik, karena 

didalam satu kelompok tidak semua siswa membantu mengerjakan lembar kerja 

kelompok. Ada siswa yang sibuk bermain dengan temannya. Pada saat 

pelaksanaan permainan, guru kurang menjelaskan aturan permainan dengan jelas, 

sehingga saat permainan dimulai, ada kelompok yang masih bingung dalam 

melakukan aturan permainan tersebut. Pada kegiatan turnamen siswa masih 

merasa bingung dengan aturan mainnya, sehingga waktu yang digunakan terbuang 

sia-sia karena banyak bercandanya. Karena waktu yang dibutuhkan kurang, pada 

bagian akhir pembelajaran, siswa tidak merangkum dan menarik kesimpulan pada 

pembelajaran hari itu.  
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Observasi dilakukan terhadap guru dan siswa. Pada guru, aspek yang akan 

diamati ada 28 aspek yang disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Namun pada pertemuan I hasil dari aktivitas guru hanya 

39,2% keterlaksaaan sintaks model pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

Pengamatan juga dilakukan terhadap siswa yang mencakup 15 aspek penilaian. 

Hasilnya menunjukkan bahwa 33,3% model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dapat terlaksana. 

Pertemuan II 

Observasi terhadap aktivitas guru dan siswa pada siklus I pertemuan II 

dilakukan dengan cara mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan. Hasil 

observasi dengan menggunakan lembar observasi sudah diketahui bahwa guru 

telah melakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT lebih baik dari pelaksanaan TGT pada pertemuan I.  

Pada tahap pendahuluan, guru sudah mengkondisikan siswa dengan baik 

untuk menerima pelajaran IPA pada hari itu. Siswa juga menyimak apersepsi, 

tujuan serta langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan guru dengan baik.  

Pada tahap kegiatan inti, guru sudah lebih baik dalam menyampaikan materi 

pelajaran, namun belum mengaitkan materi dengan kehidupan siswa sehari-hari. 

Manajemen kelas sudah diterapkan dengan baik, guru bersama dengan siswa 

secara bersama-sama membentuk kelompok belajar cukup cepat. Dan pembagian 

kelompok sudah baik, karena pembagian kelompok secara heterogen. Saat 

mengerjakan Lembar Kerja Kelompok pembagian tugas dalam setiap 

kelompoknya sudah baik, walaupun masih ada 1 kelompok yang anggotanya tidak 

ikut mengerjakan LKK. Guru belum sepenuhnya membimbing siswa dalam 

mengerjakan LKK. Kemudian pada saat pelaksanaan permainan, guru 

menjelaskan aturan permainan dengan jelas, sehingga saat permainan dimulai, 

secara serentak semua kelompok melaksanakan permainan itu walaupun ada 

kelompok yang masih merasa kebingungan. Pelaksanaan turnamen lebih baik dari 

turnamen sebelumnya, dikarenakan penjelasan aturan permainan lebih jelas dan 

proses pembelajaran sudah sesuai waktu yang sudah dialokasikan. Dalam 
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penghitungan skor permainan, belum semua kelompok dibimbing dalam 

perhitungan skor. Guru sudah menggunakan alat peraga yang melibatkan siswa 

menjadi aktif dan guru sudah merespon baik pertanyaan-pertanyaan siswa.  

Dan pada bagian akhir pembelajaran, siswa mampu memberikan 

kesimpulan secara baik walaupun masih dibawah bimbingan guru. Guru 

memberikan penguatan kepada siswa setelah proses pembelajaran berakhir. Guru 

sudah melaksanakan tindak lanjut, tetapi pujian/penghargaan bagi kelompok 

terbaik belum dilaksanakan.  

Observasi dilakukan terhadap guru dan siswa. Pada guru, aspek yang akan 

diamati ada 28 aspek yang disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Pada pertemuan II hasil dari aktivitas guru menunjukkan 

peningkatan keterlaksanaan sintaks TGT. Bahwa 57,2% langkah-langkah model 

pembelajaran TGT dapat terlaksana dengan baik. Namun masih perlu ditingkatkan 

agar pencapaian hasil bisa 100% terlaksana. Pengamatan juga dilakukan terhadap 

siswa yang mencakup 15 aspek penilaian. Hasilnya menunjukkan peningkatan 

dari pengamatan sebelumnya yaitu sebesar 66,6%.  

Pertemuan III 

Observasi terhadap aktivitas guru dan siswa pada siklus I pertemuan III 

dilakukan dengan cara mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan. Pada 

kegiatan awal pembelajaran, guru mengawalinya dengan mengucapkan salam dan 

mengkondisikan siswa apakah sudah siap menerima pelajaran atau belum. Guru 

memotivasi siswa dengan bernyanyi bersama-sama lagu “Disini Senang Disana 

Senang”. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menyampaikan KKM yang harus dicapai (70).  

Tahap pendahuluan, guru sudah mengkondisikan siswa dengan baik agar 

dapat menerima pelajaran dengan baik. Siswa menyimak tujuan serta langkah-

langkah pembelajaran yang disampaikan guru.  

Pada tahap kegiatan inti, siswa berantusias saat guru mengulas materi pada 

pertemuan I dan pertemuan II. Setelah guru mengulas materi bersama siswa, 

kemudian siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa. LKS dikerjakan siswa secara 
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individu. LKS di bahas bersama-sama dan nilainya sebagai acuan untuk 

melaksanakan siklus selanjutnya.  

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa mengadakan refleksi tentang 

proses pembelajaran dari pertemuan I sampai pertemuan III pada siklus I. 

Kemudian guru memanggil kelompok bermain yang mendapatkan skor tertinggi 

dan kelompok tersebut diberi gelar sebagai “Super Team” dan diberi hadiah. 

Observasi dilakukan terhadap guru dan siswa. Pada guru, aspek yang akan 

diamati ada 28 aspek yang disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Pada pertemuan III hasil dari aktivitas guru menurun dari 

pertemuan I dan pertemuan II yaitu sebesar 35,7%, hal ini dikarenakan pada 

pertemuan III ini tidak ada proses belajar mengajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Pertemuan ke III digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa setelah proses belajar mengajar yang sudah dilaksanakan selama 2 

pertemuan. Begitu juga pengamatan pada siswa mengenai keterlaksanaan sintaks 

yaitu menurun menjadi 40%. Hal ini karena siswa hanya mengerjakan soal 

evaluasi dari guru, tanpa adanya kerja kelompok, permainan, maupun turnamen.  

4.1.2.4 Refleksi 

Setelah mengadakan refleksi antara guru kelas 5 dan peneliti, maka 

pembelajaran pada siklus I pertemuan I, II, dan III masih ditemukan kekurangan-

kekurangan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, antara lain: 

Bagi Guru 

a. Guru belum memberikan motivasi kepada siswa 

b. Guru masih belum optimal dalam meningkatkan perhatian kepada siswa saat 

proses pembelajaran 

c. Dalam penyampaian materi. Guru belum mengaitkan materi pembelajaran 

dengan pengetahuan yang lain dengan keseharian siswa 

d. Guru kurang optimal dalam membangkitkan keaktifan siswa 

e. Guru hanya mampu menunjuk siswa yang berani dan dianggap mampu 

mengerjakan saja (belum menyeluruh) 
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f. Kuru kurang tegas dalam menegur siswa yang kurang memperhatikan 

pelajaran, terlihat masih ada beberapa siswa yang ramai 

g. Guru belum optimal dalam memberikan pujian bagi siswa yang telah 

menjawab pertanyaan dengan benar 

Bagi siswa 

a. Masih ada beberapa siswa yang belum menguasai materi pembelajaran yang 

diberikan guru 

b. Siswa sudah mulai aktif dalam kegiatan pembelajaran, namun masih perlu 

ditingkatkan lagi agar hasil belajar lebih maksimal 

4.1.3 Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dengan Kompetensi Dasar 6.2 membuat suatu 

karya/model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya yang akan dilakukan dalam tiga kali pertemuan 

dengan rincian sebagai berikut: 

4.1.3.1 Perencanaan Tindakan Penelitian 

Perencanaan siklus 1 ini dibuat untuk tiga kali pertemuan. Guru menetapkan 

jadwal pembelajaran IPA yaitu tanggal 15, 17, dan 22 April 2014. Pelaksanaan 

pembelajaran siklus I pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 15 April 

2014, pertemuan kedua dilaksanakan hari Kamis, 17 April 2014, dan pertemuan 

ketiga dilaksanakan hari Selasa, 22 April  2014. Kegiatan yang dilakukan dalam 

perencanaan pertemuan I, II, dan III ini dimulai dengan penyusunan perangkat 

pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang 

penerapan sifat-sifat cahaya, media yang akan digunakan, lembar kerja siswa, 

lembar kerja kelompok, perangkat model Teams Games Tournament (TGT), 

perangkat evaluasi yang meliputi lembar observasi aktivitas guru, lembar aktivitas 

siswa dan butir-butir soal. 

Dengan berpedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD 

2006 kelas 5, penyusunan RPP pertemuan I, II dan III dibuat dengan kompetensi 

dasar 6.2 membuat suatu karya/model, misalnya periskop atau lensa dari bahan 

sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran dilaksanakan tiga kali pertemuan masing-masing pertemuan dalam 

waktu 2 jam pelajaran. Model yang digunakan yaitu model pembelajaran TGT. 

Selanjutnya mulai menentukan indikator pembelajaran. Apabila indikator sudah 

ditentukan, maka merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

proses pembelajaran. Indikator dan tujuan pembelajaran disusun berdasarkan 

model yang akan digunakan dengan langkah pembelajaran yaitu guru sedikit 

menjelaskan materi pembelajaran, kerja tim/kelompok, permainan, turnamen dan 

rekognisi tim. 

Kegiatan selanjutnya membuat materi yang sesuai dengan kompetensi dasar. 

Materi yang akan disampaikan pada siswa berkenaan dengan penerapan sifat-sifat 

cahaya dan alat optik yang menggunakan penerapan sifat-sifat cahaya. Setelah 

materi dibuat, kegiatan selanjutnya adalah membuat langkah-langkah 

pembelajaran. Materi tentang sifat-sifat cahaya dibagi kedalam 2 kali pertemuan 

dan pertemuan ke 3 digunakan untuk evaluasi siswa. Dalam setiap pertemuan 

menggunakan model pembelajaran TGT. Kegiatan selanjutnya adalah 

menentukan alat peraga yang dibutuhkan, kartu soal, dan sumber belajar. 

Tahap kegiatan yang dilakukan selanjutnya yaitu penyusunan perangkat 

evaluasi pembelajaran yang dibuat tiga kali pertemuan. Perangkat evaluasi 

pembelajaran untuk pertemuan I, II, dan III terdiri dari lembar observasi guru, 

lembar observasi siswa, menyiapkan Lembar Kerja Kelompok (LKK), dan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Lembar observasi siswa disusun untuk mengamati 

kinerja siswa, sedangkan lembar observasi guru disusun untuk mengamati kinerja 

guru selama proses pembelajaran. Lembar observasi guru disusun terdiri dari 7 

aspek meliputi pendahuluan, penguasaan materi pembelajaran, penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Merancang setting kelas dengan menata 

tempat duduk sesuai dengan ruangan kelas dan model pembelajaran yang akan 

dipakai. Menyiapkan lembar penilaian yang digunakan untuk menilai hasil belajar 

siswa dengan pokok bahasan penerapan sifat-sifat cahaya. 
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4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah disusun. Pembelajaran yang telah disusun pada 

siklus II dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan 

alat peraga berupa lup, mikroskop, kamera, gambar periskop, gambar teropong, 

permainan kartu soal. Pelaksanaan tindakan pada siklus II dilaksanakan tiga kali 

pertemuan.  

Pertemuan I 

Pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan I dilaksanakan pada tanggal 15 

April 2014. Pada pertemuan ini materi IPA yang akan diajarkan adalah penerapan 

sifat-sifat cahaya meliputi cahaya lup, mikroskop, kamera. Pada kegiatan awal 

pembelajaran, guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, melakukan 

presensi siswa dan melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa, 

“Apakah anak-anak pernah melihat tulisan atau benda yang kecil?”. Jika anak-

anak ingin tulisan itu terlihat besar, alat apa yang cocok digunakan?”. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa berkenaan dengan 

materi yang akan disampaikan. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan tahapan eksplorasi yaitu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyebutkan alat-alat yang 

menerapkan sifat-sifat cahaya dan bertanya jawab tentang alat-alat optik. 

Pada tahap elaborasi guru memberikan penjelasan singkat tentang 

penerapan sifat-sifat cahaya yang digunakan pada alat optik lup, mikroskop dan 

kamera. Berdasarkan penjelasan singkat tentang lup, guru meminta salah satu 

siswa maju ke depan untuk membuktikan bahwa lup itu berfungsi untuk 

memperbesar tulisan. Kemudian guru menjelaskan tentang bagian-bagian 

mikroskop dan cara penggunaannya. Setelah siswa paham mengenai cara 

penggunaan, satu persatu siswa di minta maju kedepan untuk mengamati sel-sel 

bawang merah. Pada materi tentang kamera, salah satu siswa diminta untuk maju 
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kedepan, memfoto teman-teman menggunakan kamera tersebut. Pembagian 

kelompok belajar sesuai dengan pembagian kelompok belajar yang sudah 

dibentuk guru kelas pada saat awal semester 2. Dalam satu kelas dibagi menjadi 

empat kelompok, yang masing-masing kelompok beranggotakan empat orang. 

Pembagian kelompok secara heterogen. Setelah terbentuk kelompok belajar, guru 

membagikan Lembar Kerja Kelompok yang dikerjakan tiap kelompok dengan 

waktu yang sudah ditentukan. Hasil Lembar Kerja Kelompok dibahas bersama-

sama. Setelah selesai pembahasan, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 

bermain yang dipimpin oleh guru dan anggota kelompok berbeda dari kelompok 

sebelumnya. Setelah kelompok bermain terbentuk, guru menjelaskan aturan 

permainan. Setiap kelompok diberi kartu soal yang harus dikerjakan tiap-tiap 

kelompok. Permainan selesai kemudian penghitungan skor masing-masing siswa. 

Bagi siswa yang mendapat skor tertinggi berhak mewakili kelompoknya untuk 

mengikuti turnamen. 

Tahap selanjutnya adalah konfirmasi. Pada tahap ini guru dan siswa 

bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Pada kegiatan 

penutup guru bersama siswa menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Dan di 

akhir pembelajaran, siswa dimotivasi guru untuk melakukan refleksi pembelajaran 

yang telah dilakukan dan menyimak kegiatan yang akan dilakukan pada 

pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan 2 

Pelaksanaan tindakan siklus II pada pertemuan II dilaksanakan pada tanggal 

17 April 2014. Pada pertemuan ini materi IPA yang akan diajarkan adalah 

penerapan sifat-sifat cahaya padaalat optik teropong dan periskop. Pada kegiatan 

awal pembelajaran, guru mengawalinya dengan mengucapkan salam dan 

mengkondisikan siswa apakah sudah siap menerima pelajaran atau belum. 

Melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa, “Siapa yang pernah 

melihat bintang dilangit? Apakah bentuk bintang terlihat jelas atau tidak?. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa berkenaan dengan 
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materi yang akan disampaikan oleh guru. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan tahapan eksplorasi yaitu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jawab tentang alat-alat 

yang digunakan agar bisa melihat benda-benda di ruang angkasa.  

Pada tahap elaborasi guru memberikan penjelasan singkat tentang alat-alat 

yang menerapkan sifat-sifat cahaya yaitu teropong dan periskop. Berdasarkan 

penjelasan singkat, guru meminta siswa untuk mengamati gambar teropong dan 

periskop yang ditunjukkan guru, dan menjelaskan kembali materi yang sudah 

dijelaskan oleh guru kepada teman-teman. Pembagian kelompok belajar sesuai 

dengan pembagian kelompok belajar yang sudah dibentuk guru kelas pada saat 

awal semester 2. Dalam satu kelas dibagi menjadi empat kelompok, yang masing-

masing kelompok beranggotakan empat orang. Pembagian kelompok secara 

heterogen. Setelah terbentuk kelompok belajar, guru membagikan Lembar Kerja 

Kelompok yang dikerjakan tiap kelompok dengan waktu yang sudah ditentukan. 

Hasil Lembar Kerja Kelompok dibahas bersama-sama. Setelah selesai 

pembahasan, guru membagi siswa menjadi 4 kelompok bermain yang dipimpin 

oleh guru dan anggota kelompok berbeda dari kelompok sebelumnya. Setelah 

kelompok bermain terbentuk, guru menjelaskan aturan permainan. Setiap 

kelompok diberi kartu soal yang harus dikerjakan tiap-tiap kelompok. Siswa harus 

menjawab soal dengan benar agar dapat memperoleh skor. Tiap kartu soal 

mempunyai skor yang berbeda-beda. Apabila permainan selesai kemudian 

penghitungan skor masing-masing siswa. Bagi siswa yang mendapat skor tertinggi 

berhak mewakili kelompoknya untuk mengikuti turnamen. Perwakilan dari tiap 

kelompok maju ke turnamen, dan kelompok yang memenangkan turnamen 

diberikan penghargaan. 

Tahap selanjutnya adalah konfirmasi. Pada tahap ini guru dan siswa 

bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Pada kegiatan 

penutup guru bersama siswa menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Pada 

akhir pembelajaran, siswa dimotivasi guru untuk melakukan refleksi pembelajaran 



64 
 

 

yang telah dilakukan dan menyimak kegiatan yang akan dilakukan pada 

pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan 3 

Pelaksanaan tindakan siklus II pada pertemuan III dilaksanakan pada 

tanggal 22 April 2014. Pada pertemuan ini guru hanya mengulas pelajaran pada 

pertemuan I dan pertemuan II dan mengadakan evaluasi. Pada kegiatan awal 

pembelajaran, guru mengawalinya dengan mengucapkan salam dan 

mengkondisikan siswa apakah sudah siap menerima pelajaran atau belum. 

Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan KKM 

yang harus dicapai (70).  

Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan tahapan eksplorasi yaitu guru 

memulai dengan tanya jawab tentang pelajaran pertemuan I dan pertemuan II. Hal 

ini untuk mengingatkan siswa agar tidak lupa pada pelajaran yang lalu. Pada tahap 

elaborasi guru melakukan tanya jawab tentang penerapan sifat-sifat cahaya pada 

alat optik meliputi lup, mikroskop, kamera, teropong dan periskop 

Tahap selanjutnya adalah konfirmasi. Pada tahap ini guru dan siswa 

bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Guru membacakan 

kembali total skor yang sudah dicapai setiap siswa. Siswa dibagikan Lembar 

Kerja Siswa untuk dikerjakan secara individu. Setelah semua siswa selesai 

mengerjakan, Lembar Kerja Siswa dibahas guru bersama dengan siswa. 

Pembelajaran diakhiri dengan kesimpulan tentang pembelajaran yang telah 

dilaksanakan dan pemberian hadiah kepada kelompok bermain yang 

memenangkan turnamen. Pemberian nasihat agar siswa selalu rajin belajar.  

4.1.3.3 Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap guru kelas 5 ketika mengajar pada 

pembelajaran IPA pada materi penerapan sifat-sifat cahaya dengan menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament). Disamping 

itu, peneliti juga melakukan pengamatan yang ditujukan kepada siswa kelas 5 SD 

N 2 Selodoko Kecamatan Ampel pada saat guru mengajar pembelajaran IPA 
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dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games 

Tournament). Observasi dilakukan secara berkelanjutan, dapat dilihat pada 

penjelasan berikut ini: 

Pertemuan I 

Observasi terhadap aktivitas guru dan siswa pada siklus II pertemuan I 

dilakukan dengan cara mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan. Hasil 

observasi dengan menggunakan lembar observasi sudah diketahui bahwa guru 

telah melakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dengan baik.  

Tahap pendahuluan, guru sudah baik mengkondisikan siswa agar dapat 

menerima pelajaran. Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa dan guru 

mengabsen siswa satu persatu dan semua siswa hadir. Guru memberikan motivasi 

dengan yel-yel “Tepuk Semangat”. Siswa menyimak apersepsi, tujuan serta 

langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan guru.  

Pada tahap kegiatan inti, guru sudah baik dalam menyampaikan materi 

pelajaran, dan guru sudah mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan siswa 

sehari-hari. Manajemen kelas sudah diterapkan dengan baik, guru bersama dengan 

siswa secara bersama-sama membentuk kelompok belajar cukup cepat. Dan 

pembagian kelompok sudah baik, karena pembagian kelompok secara heterogen. 

Saat mengerjakan Lembar Kerja Kelompok pembagian tugas dalam setiap 

kelompoknya sudah baik, karena didalam satu kelompok semua siswa membantu 

mengerjakan lembar kerja kelompok tersebut. Penggunaan bahasa lisan dan 

bahasa tulis sudah baik dibandingkan pada siklus I. Pada saat pelaksanaan 

permainan, guru menjelaskan aturan permainan dengan jelas, sehingga saat 

permainan dimulai, secara serentak semua kelompok melaksanakan permainan itu 

dan tidak ada yang merasa kebingungan. Pelaksanaan turnamen lebih baik dari 

turnamen sebelumnya, dikarenakan penjelasan aturan permainan lebih jelas dan 

proses pembelajaran sudah sesuai waktu yang sudah dialokasikan.  

Pada bagian akhir pembelajaran, siswa mampu memberikan kesimpulan 

secara baik walaupun masih dibawah bimbingan guru. Guru memberikan pujian/ 
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penghargaan kepada siswa atau kelompok terbaik. Sebelum menutup pelajaran 

guru memberikan penguatan terlebih dahulu dan melaksanakan tindak lanjut. 

Observasi dilakukan terhadap guru dan siswa. Pada guru, aspek yang akan 

diamati ada 28 aspek yang disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Pada pertemuan I hasil dari aktivitas guru menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat terlaksana dengan baik. 

Hasilnya menunjukkan kenaikan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu 

sebesar 78,8%. Hal ini sudah menunjukkan bahwa guru sudah mampu 

melaksanakan model pembelajaran TGT dengan baik. Guru juga mampu 

merefleksi kegiatan proses belajar mengajar yang sudah dilakukannya. Dengan 

meningkatnya aktivitas guru, aktivitas siswa pun ikut meningkat, yaitu sebesar 

86,6%.   

Pertemuan II 

Observasi terhadap aktivitas guru dan siswa pada siklus II pertemuan II 

dilakukan dengan cara mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan. Hasil 

observasi dengan menggunakan lembar observasi sudah diketahui bahwa guru 

telah melakukan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT lebih baik dari pelaksanaan TGT pada pertemuan I.  

Pada tahap pendahuluan, guru sudah baik dalam mengkondisikan siswa 

untuk menerima pelajaran IPA. Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa dan 

guru mengabsen siswa satu persatu dan semua siswa hadir . Guru sudah mengajak 

siswa untuk melakukan motivasi dengan melakukan yel-yel “tepuk semangat” 

secara kompak dan senang. Siswa juga menyimak apersepsi, tujuan serta langkah-

langkah pembelajaran yang disampaikan guru dengan baik.  

Pada tahap kegiatan inti, guru sudah baik dalam menyampaikan materi 

pelajaran, terbukti guru dapat mengaitkan materi dengan kehidupan siswa sehari-

hari dan penguasaan materi sudah baik. Pengusaan kelas sudah diterapkan dengan 

baik, guru bersama dengan siswa secara bersama-sama membentuk kelompok 

belajar cukup cepat. Dan pembagian kelompok sudah baik, karena pembagian 

kelompok secara heterogen. Saat mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) 
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pembagian tugas dalam setiap kelompoknya sudah baik, semua siswa ikut 

berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapatnya didalam kerja kelompok tersebut. 

Guru membimbing siswa dalam kerja kelompok dan membimbing siswa dalam 

melakukan presentasi kelompok. Kemudian pada saat pelaksanaan permainan, 

guru menjelaskan aturan permainan dengan jelas, sehingga saat permainan 

dimulai, secara serentak semua kelompok melaksanakan permainan itu dan tidak 

ada yang merasa kebingungan. Pelaksanaan turnamen lebih baik dari turnamen 

sebelumnya, dikarenakan penjelasan aturan permainan lebih jelas dan proses 

pembelajaran sudah sesuai waktu yang sudah dialokasikan. Siswa tidak curang 

dalam melakukan turnamen, dan terjadi persaingan sehat antar kelompok. 

Perwakilan kelompok berusaha untuk memenangkan turnamen terakhir, agar bisa 

mendapat gelar “Super Team”.  

Dan pada bagian akhir pembelajaran, siswa mampu memberikan 

kesimpulan secara baik tanpa bimbingan dari guru. Guru memberikan penguatan 

serta memberi pujian kepada siswa yang pada saat mengerjakan LKK tidak ramai 

dan bisa tertib. Kemudian guru melakukan tindak lanjut terhadap kelompok yang 

belum mendapat peringkat. 

Observasi dilakukan terhadap guru dan siswa. Pada guru, aspek yang akan 

diamati ada 28 aspek yang disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Pada pertemuan II hasil dari aktivitas guru menunjukkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat terlaksana lebih baik dan 

dapat meningkat terus menerus. Hasilnya menunjukkan kenaikan dari pertemuan-

pertemuan sebelumnya, yaitu sebesar 96,5%. Hal ini sudah menunjukkan bahwa 

guru sudah mampu melaksanakan model pembelajaran TGT dengan baik dan 

mendekati sempurna. Hanya 1 aspek yang tidak terlaksana yaitu guru tidak 

membimbing siswa dalam mengumpulkan informasi tentang materi cahaya. 

Dengan meningkatnya aktivitas guru, aktivitas siswa pun ikut meningkat, yaitu 

sebesar 100%.  Dan ini hasil yang diharapkan bagi peneliti bahwa dengan hasil 

100% menunjukkan bahwa aktivitas siswa dapat meningkat dengan adanya model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT. 
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Pertemuan III 

Observasi terhadap aktivitas guru dan siswa pada siklus II pertemuan III 

dilakukan dengan cara mengisi lembar pengamatan yang telah disediakan. Pada 

kegiatan awal pembelajaran, guru mengawalinya dengan mengucapkan salam dan 

sangat naik dalam mengkondisikan siswa apakah sudah siap menerima pelajaran 

atau belum. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menyampaikan KKM yang harus dicapai (70).  

Pada tahap kegiatan inti, siswa berantusias saat guru mengulas materi pada 

pertemuan I dan pertemuan II. Terlihat saat guru melakukan tanya jawab, semua 

siswa mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Setelah guru mengulas materi bersama siswa, kemudian siswa mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa. LKS dikerjakan siswa secara individu. Dan suasana  saat 

mengerjakan LKS sangat kondusif karena tidak ada siswa yang ramai dan 

menyontek. Selesai mengerjakan, LKS ditukarkan kemudian dibahas bersama-

sama dan nilainya sebagai acuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil 

belajar IPA dari hasil belajar IPA pada siklus sebelumnya.  

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa mengadakan refleksi selama 

proses pembelajaran dari pertemuan I, II, dan III pada siklus II. Kemudian guru 

memanggil kelompok bermain yang mendapat skor tertinggi agar maju kedepan 

dan mendapat gelar “Super Team” dan memberikan hadiah kepada kelompok 

tersebut.  

Observasi dilakukan terhadap guru dan siswa. Pada guru, aspek yang akan 

diamati ada 28 aspek yang disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. Pada pertemuan III hasil dari aktivitas guru menurun dari 

pertemuan I dan pertemuan II pada siklus II yaitu sebesar 42,85%, hal ini 

dikarenakan pada pertemuan III ini tidak ada proses belajar mengajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Pertemuan ke III digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah proses belajar mengajar yang sudah 

dilaksanakan selama 2 pertemuan. Begitu juga pengamatan pada siswa mengenai 

keterlaksanaan sintaks yaitu menurun menjadi 46,6%. Hal ini karena siswa hanya 
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mengerjakan soal evaluasi dari guru, tanpa adanya kerja kelompok, permainan, 

maupun turnamen. 

4.1.3.4 Refleksi 

Setelah pelaksanaan, hasil analisis data terhadap pelaksanaan pembelajaran 

penerapan sifat-sifat cahaya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT), secara umum telah menunjukkan hasil yang 

diharapkan yaitu lebih dari 75% siswa yang telah mencapai batas Kriteria 

Ketuntasan minimal (KKM) yaitu ≥70.  

Berdasarkan pengamatan dan analisis hasil belajar siswa, maka guru dan 

peneliti sepakat untuk mengakhiri siklus tindakan penelitian dalam pembelajaran 

sifat-sifat cahaya ini. 

4.2 Hasil Penelitian 

Siklus I 

Setelah selesai pembelajaran pada siklus I maka dilaksanakan evaluasi 

untuk mengukur hasil belajar siswa dalam penguasaan materi. Berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan pada siklus I kemudian diambil data secara kuantitatif 

melalui penilaian hasil belajar yaitu nilai maksimal yang dicapai siswa pada pra 

siklus sebesar 78 dan nilai minimal 48. Siswa yang telah mencapai KKM ≥ 70 ada 

6 siswa (37,5%), sedangkan yang belum mencapai KKM sebanyak 10 siswa 

(62,5%). Pada siklus I ini nilai maksimal yang dicapai siswa telah meningkat 

menjadi 85, sedangkan nilai minimal 50, siswa yang mencapai KKM sebanyak 11 

siswa (68,75%), sedangkan siswa yang belum mencapai KKM ada 5 siswa 

(31,25%), karena masih memperoleh nilai dibawah KKM 70. 

Siklus II 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada siklus II kemudian diambil data 

secara kuantitatif melalui penilaian hasil belajar yaitu nilai maksimal yang dicapai 

siswa pada siklus I sebesar 85 dan nilai minimal 50. Siswa yang telah mencapai 

KKM 70 ada 11 siswa (68,75%), sedangkan yang belum mencapai KKM 70 

sebanyak 5 siswa (31,25%). Pada siklus II ini nilai maksimal yang dicapai siswa 
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telah meningkat menjadi 100, sedangkan nilai minimal 65 siswa yang mencapai 

KKM 70 sebanyak 15 siswa (93,75%), sedangkan siswa yang belum mencapai 

KKM ada 1 siswa (6,25%), karena masih memperoleh nilai dibawah KKM 70. 

 

4.2.1 Deskripsi Data 

4.2.1.1 Data Siklus 1 

Adapun hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan I, II dan III, dari 

standar ketuntasan 70, siswa yang tuntas sebanyak 11 siswa (68,75%), dan siswa 

yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa (31,25%). Dengan nilai maksimal 85, nilai 

minimal 50 dan rata-rata 72,2. 

 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA Siklus I 

Siswa Kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 

No Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 50 – 57 2 12,5 

2 58 – 65 3 18,75 

3 66 – 73 1 6,25 

4 74 – 81 8 50 

5 82 – 89 2 12,5 

Jumlah 16 100% 

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik 4 dibawah ini: 
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Sumber : Data Primer 

Gambar 4.  Grafik Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA 

pada Siklus I SD N 2 Selodoko 

 

4.2.1.2 Data Siklus 2 

Adapun hasil belajar siswa pada siklus II pertemuan I, II dan III, dari standar 

ketuntasan 70, siswa yang tuntas sebanyak 15 siswa (93,75%), dan siswa yang 

tidak tuntas sebanyak 1 siswa (6,25%). Dengan nilai minimal 100, nilai minimal 

65 dan nilai rata-rata 85,93. 

 

 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA Siklus II 

Siswa Kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 

No Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 65 – 72 1 6,25 

2 73 – 80 5 31,25 

3 81 – 88 3 18,75 

4 89 – 96 6 37,5 

5 97 – 104 1 6,25 

Jumlah 16 100% 

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik 5 dibawah ini: 
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Sumber : Data Primer 

Gambar 5. Grafik  Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA 

pada Siklus II SD N 2 Selodoko 

 

4.2.2 Analisis Data 

Analisis ketuntasan dilakukan dengan dua cara yaitu analisis ketuntasan 

dan analisis komparatif. Analisis ketuntasan dilakukan dengan membandingkan 

data mentah dengan nilai KKM pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Sedangkan analisis komparatif 

dilakukan dengan membandingkan ketuntasan hasil belajar IPA antar siklus dan 

pra siklus.  

4.2.2.1 Analisis Ketuntasan 

Siklus I 

Berdasarkan hasil penelitian siklus I yang telah dilakukan dengan 

membandingkan data mentah dengan nilai KKM mata pelajaran IPA melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT bagi siswa kelas 5 SD N 2 Selodoko 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali pada Semester II Tahun Pelajaran 

2013/2014 dapat diketahui ketuntasan hasil belajar IPA pada tabel 5 dibawah ini: 
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Tabel 5 

Analisis Ketuntasan Hasil belajar IPA siklus I 

Siswa Kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 

No Ketuntasan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 11 68,75% 

2 Tidak tuntas 5 31,25% 

Rerata 72,2 

Maksimum 85 

Minimum 50 

Berdasarkan tabel 5 ketuntasan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA pada siklus I tentang penerapan sifat-sifat cahaya yaitu pada alat optik lup, 

kamera dan mikroskop sudah meningkat apabila dibandingkan dengan pra siklus, 

hal ini ditunjukkan dari banyaknya siswa yang belum tuntas dalam belajarnya 

sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70. Dari tabel diatas diketahui 

terdapat hanya 11 siswa (68,75%) yang tuntas dalam pembelajaran sesuai dengan 

KKM yang diterapkan dan terdapat 5 siswa (31,25%) belum tuntas dalam 

pembelajaran IPA. Berdasarkan tabel 5 dapat digambarkan dalam diagram 

lingkaran pada gambar 6 dibawah ini : 

 

Sumber : Data Primer 

Gambar 6   Diagram Lingkaran Distribusi Ketuntasan Hasil 

Belajar IPA pada Siklus I SD N 2 Selodoko 
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Siklus II 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II yang telah dilakukan dengan 

membandingkan data mentah dengan nilai KKM mata pelajaran IPA melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT bagi siswa kelas 5 SD N 2 Selodoko 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali pada Semester II Tahun Pelajaran 

2013/2014 dapat diketahui ketuntasan hasil belajar IPA pada tabel 6 dibawah ini: 

Tabel 6 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus II 

Siswa Kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 

No Ketuntasan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 15 93,75% 

2 Tidak tuntas 1 6,25% 

Rerata 85,93 

Maksimum 100 

Minimum 65 

 

Berdasarkan tabel 6 ketuntasan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA pada siklus II tentang penerapan sifat-sifat cahaya yaitu pada alat teropong 

dan periskop sudah meningkat dari siklus I, hal ini ditunjukkan dari banyaknya 

siswa yang belum tuntas dalam belajarnya sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) 70. Dari tabel diatas diketahui terdapat hanya 15 siswa (93,75%) 

yang tuntas dalam pembelajaran sesuai dengan KKM yang diterapkan dan 

terdapat 1 siswa (6,25%) belum tuntas dalam pembelajaran IPA. Berdasarkan 

tabel 6 dapat digambarkan dalam diagram lingkaran pada gambar 7 dibawah ini: 
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Sumber : Data Primer 

Gambar 7  Diagram Lingkaran Distribusi Ketuntasan Hasil 

Belajar IPA pada Siklus II SD N 2 Selodoko 

4.2.2.2 Analisis Komparatif 

Analisis Komparatif Pra Siklus dan Siklus I 

Berdasarkan hasil analisis ketuntasan hasil belajar dapat dilakukan analisis 

komparatif pra siklus dengan siklus I. Peningkatan hasil belajar pra siklus ke 

siklus I sebagai berikut: 

Tabel 7 

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar IPA Pra Siklus dan 

Siklus I Siswa Kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 

 

No Ketuntasan 
Pra siklus Siklus I 

f % f % 

1 Tuntas 6 37,5 11 68,75 

2 Tidak tuntas 10 62,5 5 31,25 

Rerata 65,2 72,2 

Maksimum 78 85 

Minimun  48 50 

 

Berdasarkan tabel 7 diatas, bahwa ketuntasan hasil belajar IPA siswa kelas 5 

pada pra siklus dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 6 siswa dengan 

persentase 37,5% dan siswa tidak tuntas sebanyak 10 siswa dengan persentase 

62,5%. Meningkat pada siklus I dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 11 
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siswa dengan persentase 68,75% dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa 

dengan persentase 31,25%. Dengan meningkatnya ketuntasan hasil belajar siswa, 

meningkat juga nilai rata-rata siswa yaitu pada pra siklus 65,2 dan pada siklus I 

72,2. Nilai maksimal pra siklus 78 dan meningkat pada siklus I menjadi 85. Nilai 

minimal dari pra siklus 48 meningkat menjadi 50 pada siklus I. Kondisi ini dapat 

digambarkan pada diagram ketuntasan komparatif hasil belajar pra siklus dan 

siklus I dibawah ini:  

 

Sumber : Data Primer 

Gambar 8.  Diagram Ketuntasan Komparatif Hasil Belajar IPA Pra                  

                     Siklus dan Siklus I SD N 2 Selodoko 

 

Analisis Komparatif Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil analisis ketuntasan hasil belajar dapat dilakukan analisis 

komparatif Siklus I dan Siklus II. Peningkatan hasil belajar  siklus I dan siklus II 

sebagai berikut:  

Tabel 8 

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar IPA Siklus I dan Siklus II 

Siswa Kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 

 

No Ketuntasan 
Siklus I Siklus II 

f % f % 

1 Tuntas 11 68,75 15 93,75 



77 
 

 

2 Tidak tuntas 5 31,25 1 6,25 

Rerata 72,2 85,93 

Maksimum 85 100 

Minimun  50 65 

 

Berdasarkan tabel 8 diatas, bahwa ketuntasan hasil belajar IPA siswa kelas 5 

pada siklus I jumlah siswa yang tuntas sebanyak 11 siswa dengan persentase 

68,75% dan siswa tidak tuntas sebanyak 5 siswa dengan persentase 31,25%. 

Meningkat pada siklus II dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 15 siswa 

dengan persentase 93,75% dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 1 siswa dengan 

persentase 6,25%. Dengan meningkatnya ketuntasan hasil belajar siswa, 

meningkat juga nilai rata-rata siswa yaitu pada siklus I 72,2 dan pada siklus II 

85,93. Nilai maksimal siklus I 85 dan meningkat pada siklus II menjadi 100. Nilai 

minimal dari siklus I 50 meningkat menjadi 65 pada siklus II. Kondisi ini dapat 

digambarkan pada diagram ketuntasan komparatif hasil belajar siklus I dan siklus 

II dibawah ini:  

 

Sumber : Data Primer 

Gambar 9.  Diagram Ketuntasan Komparatif Hasil Belajar IPA                  

                     Siklus I dan Siklus II SD N 2 Selodoko 
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Berdasarkan hasil analisis ketuntasan dapat dilakukan analisis komparatif 

dengan membandingkan ketuntasan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD N 2 

Selodoko antara pra siklus, siklus I dan siklus II. Analisis komparatif juga dapat 

digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar  yang akan disajikan dalam 

satu tabel seperti dibawah ini: 

Tabel 9 

Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar IPA  

Siswa Kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 

 

No Ketuntasan 
Pra siklus Siklus I Siklus II 

f % f % f % 

1 Tuntas 6 37,5 11 68,75 15 93,75 

2 Tidak tuntas 10 62,5 5 31,25 1 6,25 

Rerata 65,2 72,2 85,93 

Maksimum 78 85 100 

Minimun  48 50 65 

 

 Berdasarkan tabel 9 perbandingan kenaikan ketuntasan hasil belajar IPA 

pada pra siklus, siklus I dan siklus II menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran IPA. Peningkatan tersebut bisa dilihat pada hasil 

ketuntasan tiap siklusnya. Pada pra siklus  jumlah siswa yang tuntas sebanyak 6 

siswa (37,5%) dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 10 siswa (62,5%). 

Ketuntasan hasil belajar antara pra siklus dan siklus I terjadi peningkatan sebesar 

31,25%. Terlihat pada jumlah siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 11 siswa 

(68,75%) dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa (31,25%). Pada siklus II 

ini jumlah siswa yang tuntas meningkat sebanyak 15 siswa (93,75%) dan siswa 

yang tidak tuntas menurun menjadi 1 siswa (6,25%). Peningkatan ketuntasan hasil 

belajar antara siklus I dan siklus II sebesar 25%. Kondisi ini dapat digambarkan 

pada diagram ketuntasan komparatif hasil belajar IPA dibawah ini: 
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Sumber : Data Primer 

Gambar 10   Diagram Ketuntasan Komparatif  Hasil Belajar IPA 

 pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II SD N 2 Selodoko 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada pra siklus ada 6 siswa yang tuntas dan 10 siswa yang tidak tuntas, 

dengan nilai maksimal 78, nilai minimal 48 dan rata-rata 65,75. Pada siklus I 

terdapat 11 siswa yang tuntas dan 5 siswa yang tidak tuntas dengan nilai 

maksimal 85, nilai minimal 50 dan rata-rata 72,2. Pada siklus II terdapat 15 siswa 

yang tuntas dan 1 siswa yang tidak tuntas, dengan nilai maksimal 100 dan nilai 

minimal 65 dan rata-rata 85,93.  

Ini membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat pada 

diagram gambar 9 berikut ini: 
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Gambar 11 

Grafik Perbandingan Nilai Maksimal pada Pra siklus,  

Siklus I, dan Siklus II 

 

Pada penelitian ini setiap kenaikan nilai maksimal juga diikuti oleh 

kenaikan nilai minimal pada Pra siklus, Siklus I, Siklus II. Gambar 12 menyajikan 

tentang kenaikan skor minimal pada Pra siklus, Siklus I, Siklus II. 

 

Gambar 12 

Grafik Perbandingan Nilai Minimal pada Pra siklus,  

Siklus I, dan Siklus II 

 

Setiap kenaikan nilai maksimal dan nilai minimal pada Pra Siklus, Siklus I, 

dan Siklus II pada penelitian ini maka juga meningkatkan perolehan nilai rata-rata 

pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II. Gambar 11 menyajikan tentang 

perbandingan nilai rata-rata pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II. 
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Gambar 12 

Grafik Perbandingan Nilai Rata-rata pada Pra siklus,  

Siklus I, dan Siklus II 

 

 

Dalam penelitian ini hipotesis tindakan yakni dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas 5 SD N 2 Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester II 

Tahun pelajaran 2013/2014. Setelah diadakan penelitian, hipotesis ini terbukti 

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar IPA di SD N 2 Selodoko, berdasarkan dari 

kondisi awal (pra siklus) hanya ada 6 siswa (37,5%) yang mencapai ketuntasan 

belajar dari 16 siswa. Pada siklus I meningkat menjadi 11 siswa (68,75%) yang 

mencapai ketuntasan belajar. Pada siklus II meningkat menjadi 15 siswa (93,75%) 

dari 16 siswa. 

4.3.1 Pembahasan Siklus I 

Fokus perbaikan pada penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar IPA 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Model ini memiliki 

kelebihan melibatkan semua anggota kelompok untuk ikut berperan aktif dalam 

berdiskusi, melakukan permainan dan menimbulkan persaingan sehat antar 

kelompok dalam kegiatan turnamen. Siswa juga termotivasi dengan adanya 
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pemberian penghargaan pada kelompok terbaik setelah mengikuti permainan dan 

turnamen.  

Pembelajaran pada siklus I ini masih belum optimal, masih terdapat 

kelemahan diantaranya managemen waktu pembelajaran belum berjalan tepat 

waktu, guru kurang optimal dalam membangkitkan keaktifan siswa sehingga 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. Akan tetapi dari kelemahan yang ada, 

pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe TGT juga membawa 

pengaruh positif diantaranya siswa menjadi senang karena selama proses 

pembelajaran siswa belum pernah diajarkan dengan model TGT, siswa belum 

pernah melakukan permainan dan mengumpulkan skor, dan siswa juga termotivasi 

untuk berlomba-lomba memenangkan turnamen sehingga memperoleh 

penghargaan dengan menjadi kelompok yang terbaik disetiap pelaksanaan 

turnamen. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa dari jumlah 

16 siswa dikelas 5, siswa yang tuntas dengan nilai di atas KKM 70 sebanyak 11 

siswa (68,75%) dan tidak tuntas sebanyak 5 siswa (31,25%). Pada siklus I 

diperoleh nilai maksimal 85, nilai minimal 50, dengan skor rata-rata 72,2. Nilai 

hasil belajar IPA pada siklus ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. 

Namun, hasil ini belum memenuhi kriteria yang ingin dicapai yaitu seluruh siswa 

memperoleh nilai di atas KKM ≥ 70. Untuk menindak lanjuti maka perlu 

dilakukan tindakan siklus II. 

4.3.2 Pembahasan Siklus II 

Proses pembelajaran pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan baik 

peran guru maupun persentase hasil belajar IPA siswa kelas 5. Namun, hasil 

penelitian pada siklus I ini belum maksmial, karena masih sebagian siswa yang 

mendapat nilai diatas KKM. Selain itu, dari hasil refleksi pada pembelajaran 

siklus I juga masih terdapat kelemahan. Oleh karena itu perbaikan proses 

pembelajaran difokuskan pada kekurangan yang terjadi pada pembelajaran siklus 

I. Pada pembelajaran siklus II ini, kelemahan yang terjadi pada siklus I sudah 

tidak terjadi lagi, managemen waktu sudah baik dan guru sudah meningkatkan 
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kemampuannya untuk membangkitkan keaktifan siswa yang akhirnya berdampak 

pada hasil belajar siswa yang meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II menunjukkan bahwa dari jumlah 

16 siswa dikelas 5, siswa yang tuntas dengan nilai di atas KKM ≥ 70 sebanyak 15 

siswa (93,75%) dan tidak tuntas sebanyak 1 siswa (6,25%). Pada siklus I 

diperoleh nilai maksimal 100, nilai minimal 65, dengan skor rata-rata 85,93. Nilai 

hasil belajar IPA pada siklus ini sudah menunjukkan hasil yang baik dibandingkan 

dengan siklus I. 

4.3.3 Pembahasan Siklus I dan Siklus II  

Pada kondisi awal (pra siklus) sebelum diadakan tindakan dikelas 5 SD N 2 

Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa dari 

jumlah 16 siswa dikelas 5, siswa yang tuntas dengan nilai di atas KKM ≥ 70 

sebanyak 6 siswa (37,5%) dan tidak tuntas sebanyak 10 siswa (62.5%). Pada pra 

siklus diperoleh nilai maksimal 78, nilai minimal 48, dengan skor rata-rata 65,75.  

Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa dari jumlah 16 siswa 

dikelas 5, siswa yang tuntas dengan nilai di atas KKM ≥ 70 sebanyak 11 siswa 

(68,75%) dan tidak tuntas sebanyak 5 siswa (31,25%). Pada siklus I diperoleh 

nilai maksimal 85, nilai minimal 50, dengan skor rata-rata 72,2. Nilai hasil belajar 

IPA pada siklus ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, hasil ini 

belum memenuhi kriteria yang ingin dicapai yaitu seluruh siswa memperoleh nilai 

di atas KKM ≥ 70. Untuk menindak lanjuti maka perlu dilakukan tindakan siklus 

II. 

Perbaikan pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

pada siklus II bahwa dari jumlah 16 siswa dikelas 5, siswa yang tuntas dengan 

nilai di atas KKM ≥ 70 sebanyak 15 siswa (93,75%) dan tidak tuntas sebanyak 1 

siswa (6,25%). Pada siklus I diperoleh nilai maksimal 100, nilai minimal 65, 

dengan skor rata-rata 85,93.  

Berdasarkan hasil penelitian dari siklus I dan siklus II telah menunjukkan 

adanya peningkatan hasil belajar IPA. Namun di dalam siklus II tidak semua 

siswa mencapai ketuntasan yang diinginkan. Hanya ada 1 siswa yang hasil 

belajarnya rendah. Hal ini dikarenakan faktor eksternal dan faktor internal. Setelah 
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dilakukan wawancara dengan guru kelas 5, 1 siswa berinisial JS ini memang dari 

awal semester I menunjukkan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata. Tingkat 

kecerdasan siswa tersebut bisa menghambat pencapaian hasil belajar dalam proses 

pembelajaran yang berasal diri siswa itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang 

menghambat pencapaian hasil belajar adalah lingkungan keluarga. Dari penjelasan  

guru kelas 5, bahwa JS jarang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. 

Orang tua tidak pernah memantau kegiatan belajar JS, dikarenakan orang tua JS 

sibuk dengan kegiatan bertaninya. Sehingga yang JS tahu, pulang sekolah itu 

adalah waktunya bermain dan hanya di sekolah waktunya belajar. Oleh karena itu, 

perhatian orang tua dan peran keluarga sangat penting bagi anak dalam mencapai 

hasil belajar yang optimal. 

 


